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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Жан чы ны, якія збі ра юц-
ца стаць ма тулямі, гэ тай па-
дзеі ча ка лі з не цяр пен нем, 
па коль кі най блі жэй шая ра-
дзіль ня зна хо дзіц ца за 75 кі-
ла мет раў ад рай цэнт ра — у 
Ма зы ры. Бы лі вы пад кі, ка лі 
жан чы нам да во дзі ла ся еха ць 
на ра джаць і ў Го мель. А на-
вас пе ча ным ма мам ад на го з 
са мых ад да ле ных на се ле ных 
пунк таў Лель чыц ка га ра ё на — 
Дзяр жын ска, не аб ход на бы ло 
пе ра адо лець шлях 150 кі ла-
мет раў да Ма зы ра і больш за 
300 да Го ме ля.

— Пас ля ка пі таль на га ра-
мон ту ў Лель чыц кім ра дзіль-
ным ад дзя лен ні ство ра ны 
су час ныя ўмо вы, як для мед-
пер са на лу, так і для мам з 
но ва на ро джа ны мі. Перс пек-
ты ва раз віц ця лю бо га ра ё на 
не маг чы мая без ра шэн ня са-
цы яль на знач ных пы тан няў. 
А функ цы я на ван не ра дзіль ні 
ў Лель чыц кім ра ё не, з улі кам 
ад да ле ных сель скіх на се ле-

ных пунк таў, — гэ та перш за 
ўсё маг чы масць на ра джэн ня 
бу ду ча га па ка лен ня тых, якія 
прый дуць пас ля нас, — ад зна-
чыў стар шы ня рай вы кан ка-
ма Ана толь ГА ПО НІК.

Да рэ чы, пры Лель чыц кай 
цэнт раль най ра ён най баль-
ні цы ра дзіль ня ад кры ла ся 
25 снеж ня 1992 го да. За 
16 га доў бу ды нак ні ра зу не 
ра ман та ваў ся. Та му 2 мая 
2018 го да ра шэн нем ра ён-
на га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі-
я ло гіі яго за кры лі на ра монт. 
Гро шы ў су ме 98 ты сяч руб лёў 
бы лі вы дзе ле ны з аб лас но га 
бюд жэ ту. Па сло вах га лоў на-
га ўра ча Лель чыц кай цэнт-
раль най ра ён най баль ні цы 
Аляк санд ра Гу са ка, ад крыц-
цё аб ноў ле на га ра дзіль на га 
ад дзя лен ня на блі жа лі ўсім 
ка лек ты вам: прак тыч на кож-
на му да вя ло ся па пра ца ваць 
на гэ тым важ ным аб' ек це, які 
ўплы вае на па вы шэн не дэ ма-
гра фіч на га ўзроў ню.

Лель чыц кая ра дзіль ня 
раз лі ча на на 15 лож ка-мес-
цаў. Іх хо піць для пры ёму па-
ра дзіх з уся го ра ё на. Ме ды-
цын ская ўста но ва за бяс пе ча-
на мед пер са на лам у поў ным 
аб' ёме, ёсць так са ма ку вез, 
аб ста ля ва ны су час най апа-
ра ту рай для но ва на ро джа-
ных. Па куль іш ла апош няя 
пад рых тоў ка да ад крыц ця 
ра дзіль ні, у ёй ужо з'я ві лі ся 
на свет трое ма лых — дзве 
дзяў чын кі і хлоп чык. Так што 
па ра дзі хам, якія ча ка юць па-
паў нен ня, ужо не да вя дзец-
ца ехаць на ра джаць за ме-
жы ра ё на, іх дзе ці з'я вяц ца на 
свет на ма лой ра дзі ме.

Д н ё м  п а з  н е й , 
27 снеж ня, клю чы ад 
40 но вых ква тэр атры-
ма лі тыя, хто ад но сіц-
ца да ка тэ го рыі сі рот, а 
так са ма шмат дзет ныя 
сем'і і сем'і, у якіх вы хоў-
ва юц ца дзе ці-ін ва лі ды. 
Бу даў ніц тва до ма па ча-
ло ся ў кра са ві ку мі ну ла-
га го да, і ўжо пад ка нец 
2018-га — 26 снеж ня — 
бы лі пад пі са ны ак ты ўво-
ду ў экс плу а та цыю. Жы-

лы дом мае агуль ную пло шчу 
больш за 2000 «квад ра таў», і 
згод на з ра шэн нем рай вы кан-
ка ма, усе ква тэ ры за се ле ныя ў 
поў ным аб' ёме.

З на ва сё ла мі ад ра зу ж за-
клю чы лі да га во ры на за бес-
пя чэн не га зам, элект ра энер гі-
яй, на во да ад вя дзен не і во да-
за бес пя чэн не, ка му наль ныя 
па слу гі. За тым з кож ным ула-
даль ні кам жыл ля скла дуць 
да га во ры най му.

Дом па бу да ва лі ў но вым 
ра ё не. По бач — па лі клі ні ка, 
баль ні ца, шко ла, дзі ця чы са-
док, крамы, што вель мі зруч-
на для шмат дзет ных сем' яў.

Ко ла пы тан няў, якія бы лі аб мер ка ва ны 
на су стрэ чы з ка лек ты вам РА УС і 
на сель ніц твам у Хой ніц кім цэнт ры 
куль ту ры пад час аса біс та га пры ёму 
гра ма дзян стар шы нёй ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Га лі най БОН ДАР, знач нае.

Як па ве дам ляе ра ён ная га зе та «Хой-
ніц кія на ві ны», на су стрэ чы з су пра цоў ні-
ка мі рай ад дзе ла ўнут ра ных спраў стар-
шы ня рай са ве та ак цэн та ва ла ўва гу на 
рэа лі за цыі нор маў Дэ крэ та «Аб са дзей ні-
чан ні за ня тас ці на сель ніц тва», за клі ка ла 
су пра цоў ні каў РА УС, якія, як ні хто ін шы, 
шчыль на ўза е ма дзей ні ча юць з на сель-
ніц твам, ак тыў ней рас тлу мач ваць гра-
ма дзя нам не аб ход насць пра ца ўлад ка-
вац ца, а так са ма да ваць ін фар ма цыю, 
ку ды мож на звяр нуц ца па са дзей ні чан не 
ў по шу ку ра бо ча га мес ца.

Ся род агу ча ных пы тан няў — па ляп-
шэн не якас ці ва ды ў на се ле ным пунк це 

Су дко ва. Як рас тлу ма чыў прад стаў нік 
ка му наль най служ бы, крыху да па ма гае 
пра мыў ка во да пра вод ных се так. Ад нак 
боль шы вы нік бу дзе мець бу даў ніц тва 
стан цыі абез жа лез ван ня. Да рэ чы, да 
2025 го да дзей ні чае пра гра ма «Чыс тая 
ва да», у ме жах якой і пла ну ец ца бу даў-
ніц тва та кой стан цыі ў Хой ніц кім ра ё не.

Пад час пры ёмаў пра гу ча лі скар гі на 
ад сут насць асвят лен ня па ву лі цы Бе ра-
га во га (ад па вед най служ бе КЖУП «Хой-
ніц кі ка му наль нік» да ру ча на апе ра тыў на 
вы ра шыць пы тан не), на не да стат ко ва га-
ра чую, а то і ўво гу ле ад сут насць га ра чай 
ва ды па ад ра се: Кар ла Марк са, 10 (ка-
му наль ні кі па ча лі ўста наў лі ваць пом пы, 
праб ле ма бу дзе зня та).

У Хой ні ках у цэнт ры куль ту ры прай-
шла пры ём-су стрэ ча дэ пу тац ка га кор пу са 
і чле наў па ста ян на дзе ю чай ка мі сіі па ка-
ар ды на цыі ра бо ты па са дзей ні чан ні за ня-
тас ці на сель ніц тва з жы ха ра мі. Усе ме лі 

маг чы масць за даць пы тан ні, атры маць 
кан суль та цыю на конт ра бо ты ка мі сіі, 
рэа лі за цыі нор маў Дэ крэ та «Аб са дзей-
ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва».

«Пры ходзь це ў пры ём ны дзень», — та-
кое да во лі ня вет лі вае па жа дан не па чу ла 
хай ні чан ка ў ад ным з ка бі не таў упраў-
лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не рай вы кан ка ма, ку ды звяр ну ла-
ся, каб атры маць да вед ку аб на лі ча най 
пен сіі. «Ад нак жа ні я ка га рас па рад ку дня, 
якіх-не будзь пры ём ных ча соў не ўка за на. 
Ды і ўво гу ле, якія мо гуць быць пры ём ныя 
дні ў служ бе, якая ажыц цяў ляе са цы яль-
ную аба ро ну гра ма дзян?» — не ра зу мее 
жан чы на.

Так са ма на су стрэ чы рас тлу ма чы лі ал-
га рытм вы клю чэн ня са спі саў гра ма дзян 
пра ца здоль на га ўзрос ту, якія не за ня тыя 
ў эка но мі цы: ку ды і да яко га ча су не аб-
ход на звяр тац ца, якія да ку мен ты трэ ба 
па да ваць.

АД КРЫЦ ЦІ

Свят ло, ва да і вет лі выя ад но сі ныСвят ло, ва да і вет лі выя ад но сі ны

Што 
хва люе?

Пра ца ўлад ка ван не, па ляп шэн не 
жыл лё вых умоў 

і апла та «ка му нал кі» праз пош ту
З пы тан ня мі на гэ тыя тэ мы прый шлі 
жы ха ры го ра да на аса біс ты пры ём 
гра ма дзян, які пра вёў у Ка лін ка ві чах, 
што на Го мель шчы не, 
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Яў ген АДА МЕН КА.

Пра ца ўлад ка ван не ў ра ё не выклікае пэў-
ныя цяж касці, пі ша ра ён ная га зе та «Ка лін ка-
віц кія на ві ны», і не толь кі та му, што не кож ны 
най маль нік мо жа пра па на ваць ра бот ні ку ад-
ра зу за ро бак у ты ся чу руб лёў. Ня рэд ка пад час 
пры ёму гра ма дзян да во дзіц ца чуць ад на-
вед валь ні каў, што ім не па да ба ец ца спе цы-
яль насць, якую яны атры ма лі, таму ха це лі б 
змя ніць пра фе сію. Бы ло б цал кам зра зу ме ла, 
ка лі б гэ та бы ла, ска жам так, ней кая эк за-
тыч ная спе цы яль насць, на якую ня ма по пы-
ту. Але не, цал кам рас паў сю джа ныя і на ват 
за па тра ба ва ныя спе цы яль нас ці. На прык лад, 
на стаў нік за меж ных моў.

Звяр ну лі ся да дэ пу та та і жы ха ры ад на го з 
мік ра ра ё наў го ра да, дзе ў су вя зі з за крыц цём 
цэнт ра бан каў скіх па слуг ня ма маг чы мас ці 
раз лі чыц ца за «ка му нал ку». Яў ген Ада мен-
ка ад ра зу па тэ ле фа на ваў на чаль ні ку РВЭС 
Вік та ру Па лаз ні ку, які па цвер дзіў, што па між 
бан каў скі мі і паш то вы мі ўста но ва мі іс нуе 
да моў ле насць аб пры ёме та кой пла ты праз 
пош ту. У да дзе ным вы пад ку яе мож на ўнес ці 
праз паш таль ё наў.

Са сва ёй цяж кай жыц цё вай сі ту а цы яй на 
пры ём да Яў ге на Ада мен кі прый шла ма ла дая 
жан чы на. Пас ля скасавання шлюбу яна за ста-
ла ся з дзі цем і без свай го жыл ля.

Дэ пу тат пра па на ваў за яў ні цы ва ры янт за-
ся лен ня ў па кой ін тэр на та. Але тут вы свет-
лі ла ся, што яна і пра цы не мае. А для атры-
ман ня па коя ў ін тэр на це трэ ба ха дай ніц тва ад 
най маль ні ка. Та кое вось за ча ра ва нае ко ла. 
Яў ген Ада мен ка пра па на ваў не каль кі ва ры-
ян таў пра ца ўлад ка ван ня на вы бар жан чы ны, 
які ёй трэ ба зра біць.

Пас ля за кан чэн ня пры ёму дэ пу тат ад зна-
чыў, што ча сам лю дзі па сва ёй не абач лі вас-
ці трап ля юць у скла да ную сі ту а цыю і ўжо 
не зна хо дзяць ні я ка га вы ха ду з яе. Та му 
ча ла ве ку трэ ба да па маг чы са ры ен та вац ца, 
пад ка заць вый сце, каб даць штур шок да да-
лей шых са ма стой ных дзе ян няў. Бы ва юць, 
вя до ма, вы пад кі, ка лі адзін і той жа за яў нік 
пры хо дзіць на пры ём не раз і не два. Тут усё 
зра зу ме ла, та кіх і ра ней зва лі «ле ту на мі». 
Та ко му цяж ка бу дзе да па маг чы, па куль ён 
не да па мо жа са бе сам. Але час цей ча ла ве-
ку да стат ко ва па ра ды, ад аб рэ ння, прос тай 
пад трым кі, каб ён са ма стой на і ўпэў не на 
ру хаў ся да лей.

Аб ноў ле ная ра дзіль ня Аб ноў ле ная ра дзіль ня 
і но вы домі но вы дом

У Лель чы цах на пя рэ дад ні Но ва га го да ад бы лі ся ад ра зу дзве 
знач ныя па дзеі: пас ля ка пі таль на га ра мон ту ад кры ла ся 
аб ноў ле нае ра дзіль нае ад дзя лен не і за се ле ны 40-ква тэр ны 
жы лы дом са цы яль на га ка ры стан ня. Пра гэ та па ве дам ляе 
ра ён ная га зе та «Свет лае жыц цё».
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